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ขอกําหนดงาน (TERM OF REFERENCE) 

สําหรับการจัดซ้ือจัดจางโดย วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป (e-Bidding) 

หลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา 

(วงเงินเกิน 500,000 บาท ข้ึนไป) 

 

1. ชื่อโครงการ 

โครงการจัดเก็บขอมูลดานไมซของจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดชลบุรี (MICE Intelligence) 

2. ชื่อกิจกรรม 

การทําการตลาดและแคมเปญประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการจัดเก็บขอมูล และกระตุนการเขารวมโครงการ  

ไทยไมซคอนเน็ค (Thai MICE Connect) ภาคเหนือ และภาคตะวันออก 

3. งบประมาณ 

 วงเงิน 5,850,000 บาท (หาลานแปดแสนหาหม่ืนบาทถวน) ซ่ึงเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและคาใชจายใน

การดําเนินงานทุกประเภทไวดวยแลว 
 

4. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ สสปน เล็งเห็นถึงความสําคัญของการสํารวจ 

และจัดเก็บขอมูลผูท่ีมีสวนไดสวนเสียในอุตสาหกรรมไมซ โดยในปงบประมาณ 2563 จะมีการดําเนินการสํารวจระบบ

นิเวศของอุตสาหกรรมไมซ (MICE ecosystem) จัดทําปฏิทินกิจกรรมไมซ และจัดเก็บขอมูลอุตสาหกรรมไมซแบบบูรณา

การ 2 ภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือ และภาคตะวันออกโดยใชระบบปฏิบัติการ (Platform) บนเว็บไซตและแอปพลิเคชั่นบน

โทรศัพทมือถือ ชื่อไทยไมซคอนเน็ค (Thai MICE Connect) เปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาเพ่ือเปนศูนยกลางใน

การติดตอส่ือสาร ติดตอธุรกิจไมซ อีกท้ังยังเปนแหลงขอมูลผูประกอบการไมซท่ีมีความเปนปจจุบัน นาเชื่อถือ เน่ืองจาก

ผูประกอบการสามารถเขามากรอกขอมูล ปรับเปล่ียน เพ่ิมเติมขอมูล ไดดวยตนเอง ซ่ึงจะเปนการสงเสริม สนับสนุน และ

ขับเคล่ือนอุตสาหกรรมไมซไทยใหเปนผูนําในระดับนานาชาติไดอยางมีคุณภาพ 

ดวยความสําเร็จของโครงการจัดเก็บขอมูลอุตสาหรรมไมซ 3 ภูมิภาค ในปงบประมาณ 2562 ท่ีผานมา Thai MICE 

Connect ไดรับความสนใจจากท้ังผูซื้อและผูขายในอุตสาหกรรมไมซ เขามาลงทะเบียนเขาระบบเปนจํานวนมาก  

สสปน. จึงเห็นถึงความสําคัญจําเปนในการดําเนินการอยางตอเน่ืองในปงบประมาณ 2563 โดยต้ังเปาหมายใน

การสํารวจ ตรวจสอบขอมูลอุตสาหกรรมไมซ และรวบรวมกิจกรรมไมซท่ีจัดในพ้ืนท่ีภาคเหนือ และภาคตะวันออก 

เขาเปนปฏิทินงานไมซ พรอมท้ังสรางความตระหนักและกระตุนใหทุกคนรูจักและสนใจเขารวม ไทยไมซคอนเน็ค 

(Thai MICE Connect) และสรางเครือขายในพ้ืนท่ีเพ่ือใหการเขาถึงขอมูลอุตสาหกรรมไมซในพ้ืนท่ี ท้ังแบบปฐมภูมิ               

และทุติยภูมิไดอยางท่ัวถึง เพ่ือให ไทยไมซคอนเน็ค (Thai MICE Connect) เปนแหลงรวมขอมูลและกิจกรรมไมซ 
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และเปนศูนยกลางการติดตอส่ือสารทางธุรกิจไมซของประเทศไทยท่ีมีความสมบูรณ ครบถวนท้ังประเทศ เพ่ือเปน

ประโยชนตอการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมไมซของไทยอยางย่ังยืนตอไป 
 

5. วัตถุประสงค 

5.1. เพ่ือกระตุนใหผูท่ีอยูในระบบนิเวศของอุตสาหกรรมไมซ (MICE ecosystem) ภาคเหนือและภาคตะวันออก 

เกิดความตระหนักถึงประโยชนและเขามามีสวนรวมของการใชไทยไมซคอนเน็ค (Thai MICE Connect) 

5.2. เพ่ือทํากิจกรรมทางการตลาด (Marketing Campaign) เพ่ือสงเสริม และกระตุนการใชงานระบบไทยไมซ  

คอนเน็ค (Thai MICE Connect) มุงไปยังการใชบริการของผูประกอบการในภาคเหนือ และภาคตะวันออก 
 

6. ขอบเขตการดําเนินงาน 

6.1. ผู รับจางตองจัดทําแผนดําเนินงานโครงการโดยมีรายละเอียดการทํางานอยางครบถวนสําหรับกา ร

ประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการจัดเก็บขอมูล และการแคมเปญประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการใชงานของระบบ

ในระบบนิเวศของอุตสาหกรรมไมซ (MICE ecosystem) ในพ้ืนท่ี ภูมิภาคตะวันออก และภาคเหนือ อยางเปน

ระบบและครบวงจร อาทิ 

6.1.1. แผนการดําเนินการ และกิจกรรมหลักในการดําเนินโครงการ (Project plan) 

6.1.2. แผนงานดานบุคลากรท่ีเก่ียวของกับโครงการโดยจัดทําโครงสรางหนาท่ีความรับผิดชอบ ท่ีชัดเจน พรอม

ทั้งระบุคุณวุฒิและความสามารถตามหนาท่ีงานท่ีรับผิดชอบในโครงการ 

6.1.3.แผนงานเชื่อมโยงกับโครงการ และแผนงานกิจกรรมอ่ืนๆของ สสปน. ท่ีเก่ียวของกับโครงการ 

6.2. ผู ร ับจ างต องจ ัดทําแผนการตลาดและประชาส ัมพันธ  ร วมถ ึงการสร างแคมเปญประชาส ัมพ ันธ                   

เพ่ือประชาสัมพันธใหผูประกอบการในระบบนิเวศ เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน และกระตุนใหเกิดการ

ใชงานระบบไทยไมซคอนเน็ค (Thai MICE Connect)  โดยประกอบไปดวย 

6.2.1. แผนงานประชาสัมพันธ ตารางการดําเนินงาน และตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงานประชาสัมพันธ 

(PR plan Activities and Performance Measure) ในการส่ือสารประชาสัมพันธใหกับโครงการ

เพ่ือสรางความรูความเขาใจตอ Thai MICE Connect ตลอดจนกระตุนใหกลุมเปาหมายเขามามีสวน

รวมในการดําเนินงานและใชงานระบบไทยไมซคอนเน็ค (Thai MICE Connect)   ซ่ึงประกอบไปดวย 

6.2.1.1. รายละเอียดแผนงานประชาสัมพันธ ตารางการดําเนินงาน 

6.2.1.2. กําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงานประชาสัมพันธ 

6.2.1.3. แนวทางในการติดตามประเมินผลของการประชาสัมพันธ 

6.2.2. แผนการสรางแคมเปญการตลาดเพ่ือกระตุนใหเกิดการใชงานระบบไทยไมซคอนเน็ค (Thai MICE Connect)   

ตารางการดําเนินงาน และตัวชี้วัดผลสําเร็จของแคมเปญการตลาด (Campaign plan Activities and 

Performance Measure) มุงไปยังผูประกอบการในภาคเหนือ และ ภาคตะวันออก ซ่ึงประกอบไปดวย 

6.2.2.1. รายละเอียดแผนงานแคมเปญการตลาด ตารางการดําเนินงาน 
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6.2.2.2. กําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จของแคมเปญการตลาด 

6.2.2.3. แนวทางในการติดตามประเมินผลของแคมเปญการตลาด 

6.2.3. ผูรับจางตองทําการประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางความเขาใจถึงประโยชนของการจัดเก็บขอมูลใน

ระบบไทยไมซ คอนเน็ค (Thai MICE Connect) กระตุ นให กลุ มเป าหมายตามระบบนิเวศของ

อุตสาหกรรมไมซ (MICE Ecosystem) ใหเขารวมโครงการ โดย MICE Ecosystem ประกอบดวย 16 

กลุมสําคัญ 

1. บริษัทท่ีเปนตัวกลางในการวางแผนสําหรับกิจกรรมไมซ (Planner company) 

2. สถานท่ีจัดงาน (Venue) 

3. ธุรกิจการขนสงสินคา และคน (Logistics) 

4. ธุรกิจท่ีพัก (Accommodation) 

5. ธุรกิจท่ีใหบริการอํานวยความสะดวกเก่ียวกับการจัดกิจกรรม (Event Supply) 

6. ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการจัดหานักแสดง กิจกรรมการแสดง (Show/Performance) 

7. ธุรกิจดานการขายปลีกในประเทศ (Shopping) 

8. ธุรกิจการทองเท่ียว และแหลงทองเท่ียว (Excursion) 

9. ธุรกิจบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and beverage) 

10. ธุรกิจใหบริการวิทยากร (Speaker) 

11. หนวยงานท่ีเปนองคกรหลักท่ีมีหนาท่ีในการสงเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซของเมือง 

หรือของประเทศ (Convention and Visitors Bureau หรือ CVB) 

12. หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของท้ังสวนกลาง และสวนทองถ่ิน (Government - National, Local) 

13. สมาคมท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมไมซ ท้ังในละตางประเทศ (Association) 

14. สถาบันการศึกษาท้ังในระดับมหาวิทยาลัย และอาชีวะศึกษาท่ีเปนของภาครัฐ และภาคเอกชน 

(University/ Vocational School/ Education School) 

15. ธุรกิจ หรือ หนวยงานท่ีเก่ียวของในรูปแบบสถาบันท้ังภาครัฐ และเอกชนท่ีไมใชสถาบันการศึกษา 

(Related Agencies) 

16. ธุรกิจ หรือ หนวยงานท่ีชวยสนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซใหเปนไปอยางราบร่ืน (Supporting Industries)  

6.3. ผูรับจางตองดําเนินการออกแบบ และจัดทําแคมเปญประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการกระตุนการใชระบบไทย

ไมซคอนเน็ค Thai MICE Connect ที่มีความย่ังยืน มุงไปยังผูประกอบการในภาคเหนือ และ ภาคตะวันออก  
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6.4. ผูรับจางตองดําเนินกิจกรรมการตลาดออนไลน ซ่ึงครอบคลุมการดําเนินงานดังตอไปน้ี  

6.4.1. ดําเนินการบริหารจัดการพ้ืนท่ีบน Search Engine ใหเกิดผลประโยชนสูงสุด (Search Engine Optimization) 

เพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายและข้ึนหนาแรกของ web search engine ในอันดับ     TOP 5 ในชวงเวลาท่ีมีการ

ประชาสัมพันธโครงการ พรอมท้ังมีการ Boost post ขาวสารประชาสัมพันธโครงการทุกคร้ัง 

6.4.2. ดําเนินการสรางการรับรูผานเครือขายสังคมออนไลน (Social Networking) อาทิ เว็บไซตของ สสปน. 

Facebook/ Instagram / Twitter / YouTube channel และส่ือ Social Media อ่ืนๆ ท่ีตรงตาม

กลุมเปาหมาย โดยปริมาณการรับรู (Visibility) ของกลุมผูใชขอมูล มีการรับรู (View) จํานวนไมนอย

กวา 1,000,000 View 

6.5. ผู รับจางตองจัดสงเจาหนาท่ีระดับผู จัดการโครงการท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการบริหารงานโครงการ  
เขารวมทํางานควบคุมโครงการ ดําเนินการบริหารจัดการ วางแผนภาพรวมโครงการ ติดตามผลการดําเนินการ
ของกิจกรรมตางๆ ภายใตโครงการ โดยตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทในสาขาท่ีเก่ียวของ มีประสบการณใน
การประสานงานภาครัฐและเอกชน และมีความรูความเขาใจในอุตสาหกรรมไมซ เพ่ือในการดําเนินการบริหาร 
และดําเนินการออกแคมเปญรวมกับ เจาหนาท่ี สสปน. เพ่ือสงเสริมการกระตุนการใชระบบไทยไมซคอนเน็ค 

MICE Connect ผานชองทางการส่ือสารท้ังแบบ offl ine และ online รวมถึงตอบขอซักถามของ
ผูประกอบการหรือผูใชงานตลอดระยะเวลาในการออกแคมเปญตางๆ  

6.6. ผูรับจางตองติดตามประเมินตัวชี้วัดผลการจัดทําแคมเปญท่ีไดมีการจัดทําไปเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ในการออกแคมเปญ 

6.7. ผูรับจางตองจัดสงผลงานโดยมีรายละเอียดงานเพ่ือใหได  ดังตอไปน้ี  
6.7.1.สื่อวิดีทัศนเพ่ือสรางการรับรูการใชงานระบบไทยไมซคอนเน็ค MICE Connect  รวม 7 ชิ้นงาน ดังน้ี 

หัวขอ จํานวน 

(ช้ิน) 
หมายเหตุ 

1) วิดีทัศนสงเสริมโครงการฯ ภาพรวม 3 
ความยาวของวิดีทัศน แบงเปน 60/30/15 วินาที 
ตามลําดับ 

2) วิดีทัศนสงเสริมโครงการฯ MICE 
Connect 

4 
ความยาวของวิดีทัศน 3 – 5 นาที และ 60/30/15 

วินาที ตามลําดับ 

 

6.7.2.กิจกรรมการจัดทําแคมเปญเพ่ือกระตุนใหเกิดการใชงานระบบไทยไมซคอนเน็ค รวม 5 ชิ้นงาน ดังน้ี 

หัวขอ จํานวน 

(ช้ิน) 
หมายเหตุ 

แคมเปญเพ่ือกระตุนใหเกิดการใช
งานระบบไทยไมซคอนเน็ค (Thai 
MICE Connect) ในภาพเหนือและ
ภาคตะวันออก    

5 

1. ระบุออกแบบเปาหมายของแคมเปญ 

2. ระยะเวลาของแคมเปญ 

3. ตัวชี้วัดของผลสําเร็จของแคมเปญ 

4. ผลลัพธของแคมเปญ 
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6.7.3. โบรชัวรสรุปการใชงานระบบและโครงการ ( Infographic) พรอมพิมพเปนเอกสารสําหรับแจกจาย   

แบบ 4 สี ภาษาไทยจํานวน 1,500 ชุด และภาษาอังกฤษ จํานวน 500 ชุด รับฟงความคิดเห็นของผูที่

อยูในระบบนิเวศของอุตสาหกรรมไมซ (MICE ecosystem 

6.7.4. สื่อดิจิทัลในรูปแบบปายบนเว็บไซต (Website Banner) จํานวน 1 ชิ้นงาน  

6.7.5. สื่อตกแตงภายในและภายนอกอาคารในรูปแบบตางๆ เพ่ือทําการประชาสัมพันธ และตกแตงสถานท่ีที่ใชใน

การจัดกิจกรรม ไมนอยกวา 12 ชิ้นงาน ดังน้ี 

สื่อตกแตง จํานวน (ชิ้น) หมายเหตุ 

ปาย Roll up/ X-Banner 4  

Back Drop Full Frame 2 1 ชิ้น ตอภาค 

ปายไวนิล (Vinyl) นอกอาคาร 4 2 ชิ้น ตอภาค 

ปายตัวอักษร Thai MICE Connect 2  

 

6.8. ผูรับจางตองดําเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธเพ่ือการสรางการรับรูและจัดฝกอบรมผูท่ีอยูในระบบนิเวศ

ของอุตสาหกรรมไมซ (MICE ecosystem) ภาคเหนือและภาคตะวันออก เพ่ือเขาสู Thai MICE Connect 

โดยกําหนดพ้ืนท่ีการจัดกิจกรรมรวมกับ สสปน. โดยมีกิจกรรมในรูปแบบตางๆ อยางนอย ดังน้ี 

6.8.1.จัดแถลงขาวเปดตัวระบบ และสัมภาษณผูบริหาร (Exclusive Interview) เพ่ือเปนโอกาสในการชี้แจงความ

คืบหนาโครงการ และนโยบายสําคัญๆ ของผูวาจาง ภูมิภาคละ 1 คร้ัง รวมท้ังส้ิน 2 คร้ัง (ภาคเหนือและภาค

ตะวันออก) โดยเชิญส่ือมวลชนชั้นนําท้ังในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ท่ีผูวาจางเห็นชอบ เขารวมทําขาว

แตละคร้ัง จํานวนไมนอยกวา 20 สื่อ จากท้ังส่ือโทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ ส่ือออนไลน และมีจํานวน

กลุมเปาหมายเขารวมงานไมนอยกวา 80 คน พรอมท้ังจัดทําขาวแจก (Press Release) 2 ภาษา (ไทย และ 

อังกฤษ) เพ่ือแจกจายแกส่ือมวลชนท่ีเขารวมงาน 

6.8.2. จัดกิจกรรมสรางการรับรูในรูปแบบ Road Show พรอมออกแบบกิจกรรมแนะนําระบบฯ ใหเขาถึงกลุม 

เปาหมาย และสรางใหเกิดการมีสวนรวมในกิจกรรมและการใชระบบฯ ทั้ง 2 ภูมิภาค ภูมิภาคละอยาง

นอย 5 จังหวัด จังหวัดละ 1 คร้ังเปนอยางนอย รวม 10 คร้ัง โดยมีกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมแตละ

คร้ัง ไมนอยกวา 100 คน และจัดการอบรมใหความรูท่ีเปนประโยชนตอการใชงานระบบ อยางนอยดังน้ี 

1) การใชระบบและการเขาถึงเคร่ืองมือ  MICE Intelligence ฐานขอมูลภูมิภาค 

2) การตลาดในยุค Digital (Digital Marketing) 

3) E-Commerce and E-Marketplace platform 

4) เทคนิคการถายภาพเพ่ือขายสินคาผานระบบดิจิทัล 

5) ผูประกอบการไทยในยุค Thailand 4.0 
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6) เทคนิคการเขียน Story telling  

7) การสราง Engagement 

8) ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับธุรกิจไมซ (MICE Industry) 

6.8.3.  ผูรับจางตองนําเสนอรายชื่อวิทยากรผูทรงคุณวุฒิในการใหความรูตามหัวขออบรมและไดรับความ

เห็นชอบจาก สสปน. 

6.8.4.  สํารวจความพึงพอใจตอการใชระบบ  MICE Intelligence ของผูใชระบบเปนรายภาค พรอมนําเสนอ

เทคนิคท่ีใชในการสํารวจ 

6.9. เลือกใชสถานท่ีในการจัดประชุมและจัดการอบรมท่ีเหมาะสมและไดรับความเห็นชอบจาก สสปน. 

6.10. จัดเตรียมคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางการจัดประชุมและอบรม อาทิ คาสถานท่ีจัดประชุม คาเอกสาร 

คาอาหาร คาเคร่ืองด่ืม คาเบ้ียประชุม คาตอบแทนวิทยากร คาของท่ีระลึก คาเดินทาง คาท่ีพัก เปนตน 

6.11. ผูรับจางตองจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ และเอกสารประกอบการอบรมท้ังในรูปแบบดิจิทัลและส่ือส่ิงพิมพ ให

เพียงพอตอจํานวนผูเขาอบรม 

6.12. ผูรับจางตองจัดทํารายงานการจัดกิจกรรม และสํารวจความพึงพอใจตอการจัดประชุม/อบรมทุกคร้ังพรอม

วิเคราะหผล และขอเสนอแนะ 

6.13. ผูรับจางตองจัดหาอุปกรณและวัสดุชนิดดีรวมท้ังแตงต้ังทีมปฏิบัติงานซ่ึงประกอบดวยบุคลากรท่ีมีความรู 

ความสามารถ ประสบการณและความเชี่ยวชาญดานงานประชาสัมพันธมาปฏิบัติงานใหแกผูวาจาง อีกท้ั ง  

ผูรับจางจะตองใชความรูความชํานาญในวิชาชีพ ตลอดจนระมัดระวังและมีความขยันหม่ันเพียรในการ

ปฏิบัติงานตามขอบเขตการดําเนินงานท่ีไดรับ 
 

7. คุณสมบัติของผูรับจาง 

มาตรา 64 ภายใตบังคับมาตรา 51 และมาตรา 52 ผูท่ีจะเขาย่ืนขอเสนอในการจัดซ้ือ จัดจางของหนวยงานของรัฐ 

อยางนอยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 

(1) มีความสามารถตามกฎหมาย 

(2) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(3) ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

(4) ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ ตามมาตรา 106 วรรคสาม 

(5) ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงานของรัฐตามมาตรา 109 

(6) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด ใน 

ราชกิจจานุเบกษาใหเปนไปตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
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8. หลักเกณฑการพิจารณาของคณะกรรมการ 

สสปน. ใชหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกผู ย่ืนขอเสนอการประเมินประสิทธิภาพตอราคา (Price 

Performance) โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑในการพิจารณา ดังน้ี 

 
หลักเกณฑการประเมินประสิทธิภาพตอราคา พิจารณาจากตัวแปรหลัก 2 ตัว ไดแก ตัวแปรหลักดานราคา นํ้าหนัก    

รอยละ 40 และตัวแปรหลักดานคุณภาพ นํ้าหนักรอยละ 60 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

หลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) 

สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เลือกตัวแปร 2 แปร 

น้ําหนัก

คะแนน 

ตัวแปรท่ี 1 การพิจารณาดานราคา 40 

ตัวแปรท่ี 2 การพิจารณาดานคุณภาพ : ขอเสนอดานเทคนิค 60 

 รวม 100 

 

 

ตัวแปรท่ี 2  การพิจารณาดานคุณภาพ : ขอเสนอดานเทคนิค คะแนนเต็ม 100 คะแนน  

ตัวแปรรอง การพิจารณา 
น้ําหนัก

คะแนน 

ตัวแปรรองท่ี 1 การบริหารจัดการและแผนการดําเนินงาน  

พิจารณาตามความเหมาะสมจากการนําเสนอแผนการดําเนินงานและข้ันตอนการ

ดําเนินงานท่ีเปนระบบ แผนการสงมอบงานตามกําหนดเวลาของโครงการ (Project 

Timeline) ความเพียงพอและความรูความสามารถของบุคลากรท่ีรับผิดชอบโครงการ  

20 

ตัวแปรรองท่ี 2 วิธีการท่ีใชในการทําการตลาดและประชาสัมพันธ 

พิจารณาตามความเหมาะสมของวิธีการท่ีใชในการทําการตลาดและประชาสัมพันธที่

สงเสริมการจัดเก็บขอมูล การติดตอประสานงาน การจัดการตางๆ ในโครงการ 

30 
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ตัวแปรรอง การพิจารณา 
น้ําหนัก

คะแนน 

ตัวแปรรองท่ี 3 ความพรอมและประสบการณ  

พิจารณาจากความพรอมของบริษัท อันไดแก ขอมูลการดําเนินธุรกิจ (Company 

Profile) ประสบการณการทํางานท่ีผานมาของบริษัท ความรูความเขาใจในส่ิงท่ี

เก่ียวของ ขอมูลอางอิงของลูกคาและประสบการณในการจัดเก็บขอมูล การจัด

ประชุมเพ่ือจัดเก็บขอมูล ความรูความเขาใจในเร่ืองการตลาดออนไลน Digital 

Platform Digital Marketing  

30 

ตัวแปรรองท่ี 4 ความเขาใจเก่ียวกับอุตสาหกรรมไมซ 

พิจารณาจากความรู ความเขาใจเก่ียวกับอุตสาหกรรมไมซ 
10 

ตัวแปรรองท่ี 5 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชนตอการจัดเก็บขอมูล/ประชุมเพ่ือจัดเก็บขอมูล

(Value Added) 

พิจารณาจากขอเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีจะเปนประโยชนตอโครงการ 

10 

รวม 100 

 

ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการฯ มีดังตอไปน้ี 

8.1 ผูยื่นขอเสนอตองนําเสนอขอเสนอทางเทคนิค ตามท่ีกําหนดไวใน TOR โดยตองนําเสนอขอมูลการดําเนิน
โครงการอยางละเอียด พรอมแสดงตัวอยางประกอบ (ถามี) เพ่ือใหคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง มีความเขาใจและเห็น
ภาพรวมตามแผนการดําเนินงานมากท่ีสุด  

8.2 ผูยื่นขอเสนอตองไดคะแนนรวม ตัวแปรท่ี 2  การพิจารณาดานคุณภาพ : ขอเสนอดานเทคนิค ต้ังแต 70 

คะแนนข้ึนไป จึงถือวาผานหลักเกณฑการพิจารณาทางเทคนิค 

8.3 สสปน. พิจารณาคัดเลือกผูย่ืนขอเสนอท่ีมีคุณภาพและคุณสมบัติถูกตอง ครบถวน ซ่ึงไดคะแนนรวมสูงสุด
เปนผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือเปนผูไดรับการคัดเลือก (ระเบียบกระทรวงการคลัง ขอ 83 (2) 

8.4 กรณีมีผูย่ืนขอเสนอไดคะแนนรวมสูงสุดเทากันหลายราย ใหพิจารณาผูย่ืนขอเสนอท่ีไดคะแนนสูงสุดจาก
เกณฑท่ีมีนํ้าหนักมากท่ีสุดเปนผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือเปนผูไดรับคัดเลือก หากดําเนินการแลวไมอาจชี้ขาดตาม
หลักเกณฑดังกลาวได ใหพิจารณาคัดเลือกผูท่ีเสนอราคาตํ่าสุดในลําดับแรกเปนผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือเปนผูไดรับ
คัดเลือก 

 

9. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการตามสัญญา 

360 วันนับถัดจากวันที่ทําสัญญา 
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10. การสงมอบงาน 

ผูรับจางตองสงมอบงานใหสสปน. ผานคณะกรรมการตรวจรับภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ดังตอไปน้ี 

คร้ังท่ี รายละเอียดของการสงมอบงาน 
กําหนดวันสง

มอบ 

1 ผู รับจางตองสงมอบรายงานข้ันตน ( Inception Report) ในรูปแบบเลมรายงานฉบับ
ภาษาไทย 4 ฉบับ และบันทึกไฟลรายงานแบบ Word PDF และ Powerpoint หรืออ่ืนๆ ลง
ใน flash drive/hard disk drive รวมท้ังส้ินจํานวน 3 ชุด โดยในแตละชุด ประกอบดวย
เน้ือหา รายละเอียดงาน ตามที่ระบุในขอ 6.1 และเก่ียวของ ดังน้ี  

1.  แผนการดําเนินงานตามขอบเขตงานและข้ันตอนการทํางาน 

2.  ตัวอยางตารางการจัดเก็บขอมูล และจัดประชุมเพ่ือจัดเก็บขอมูล ภาคเหนือและ 
ภาคตะวันออก 

3.  บุคลากรท่ีเก่ียวของกับโครงการ โดยจัดทําโครงสรางหนาท่ีท่ีชัดเจน พรอมท้ังระบุ
คุณวุฒิและความสามารถตามหนาท่ีงานท่ีรับผิดชอบในโครงการ 

4.  ตัวอยางแบบวัสดุ อุปกรณ ท่ีใชในการจัดประชุม 

5.  ผังแสดงระยะเวลาดําเนินงานต้ังแตเร่ิมตนจนถึงส้ินสุดการทํางานตามขอบเขตการ
ดําเนินงาน (Project Timeline) และขอมูลท่ีเก่ียวของ 

6. สรุปแยกรายภูมิภาค คือภาคเหนือ และภาคตะวันออก ภาคละ 2 ฉบับ (ฉบับ
ภาษาไทย) 

ภายใน 30 
วัน นับถัด
จากวันที่ทํา
สัญญา 

2 ผูรับจางตองสงมอบรายงานความคืบหนาการทํางาน (Progress Report) ในรูปแบบเลม
รายงานฉบับภาษาไทย 4 ฉบับ และบันทึกไฟลรายงานแบบ Word PDF และ Powerpoint 
หรืออ่ืนๆ ลงใน flash drive/hard disk drive รวมท้ังส้ินจํานวน 3 ชุด รายละเอียดงาน 
ตามที่ระบุในขอ 6.3, 6.7 โดยมีเน้ือหาประกอบดวย  

1. บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary)  
2. แผนการทํางานในภาพรวม  
3. แผนงานทํางาน ซ่ึงประกอบไปดวย 

   3.1 รางแผนการทํางานประชาสัมพันธ เพ่ือใหมาเขารวมในระบบ Thai MICE Connect 
   3.2 รางแผนการดําเนินการการจัดทําแคมเปญ รวมถึงรายละเอียดแคมเปญ เพ่ือการ

กระตุนผูใชงานแผนงาน ในการมาใชบริการในภาคเหนือ และ ภาคตะวันออก 

4. บันทึกการประชุมรายงานผล 

5. บทสรุป และขอเสนอแนะ  
6. ภาพถายกิจกรรมท่ีไดดําเนินการไป 

     6.1 รายงานสรุปแยกรายภูมิภาค คือภาคเหนือ และภาคตะวันออก ภาคละ 2 ฉบับ 
(ฉบับภาษาไทย) 

ภายใน 180 
วัน นับถัด
จากวันที่ทํา
สัญญา 
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คร้ังท่ี รายละเอียดของการสงมอบงาน 
กําหนดวันสง

มอบ 

3 ผูรับจางตองสงมอบรายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) ในรูปแบบเลมรายงานฉบับ
ภาษาไทย 2 ฉบับ ฉบับภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ และบันทึกไฟลรายงานแบบ Word PDF และ 
Powerpoint หรืออ่ืนๆ ลงใน flash drive/hard disk drive รวมท้ังส้ินจํานวน 3 ชุด 
ตามที่ระบุในขอ 6.4-6.6 และ 6.8 โดยมีเน้ือหาประกอบดวย   

1. บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary)  
2. ผลการดําเนินการตามแผนงานซ้ึงประกอบไปดวย 

   2.1 การประชาสัมพันธเพ่ือใหมาเขารวมในระบบไทยไมซคอนเน็ค Thai MICE 
Connect และแผนการดําเนินการการจัดทําแคมเปญ รวมถึงรายละเอียด
แคมเปญเพ่ือการกระตุนผูใชงานผานระบบไทยไมซคอนเน็ค Thai MICE 
Connect ในการมาใชบริการในภาคเหนือ และ ภาคตะวันออก 

3. ผลการทํางานตามแผนงาน 

   3.1 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนประชาสัมพันธ   
       3.2 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของของจัดทําแคมเปญเพ่ือการกระตุนผูใชงานผาน

ระบบ Thai MICE Connect มาใชบริการในภาคเหนือ และ ภาคตะวันออก 

       3.3 ผลการดําเนินกิจกรรมการตลาดออนไลน 
4. บทสรุป และขอเสนอแนะ  
5. บันทึกการประชุมรายงานผล 

   5.1 ภาพถายกิจกรรมท่ีไดดําเนินการไป 

   5.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 

   5.3 รายงานสรุปแยกรายภูมิภาค คือภาคเหนือ และภาคตะวันออก ภาคละ 2 ฉบับ 
(ฉบับภาษาไทย) (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

ภายใน 360 
วัน นับถัด
จากวันที่ทํา
สัญญา 

 

11. เงื่อนไขการชําระเงิน 

การจายเงินคาจางจัดทําโครงการฯ  แบงออกเปน 3 งวดดังน้ี 

11.1. งวดท่ี 1 ผูวาจางกําหนดจายเงินอัตรารอยละ 30 ของเงินคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางสงมอบงาน คร้ังท่ี 1 

เสร็จส้ิน ท้ังน้ีกําหนดการจายคาจางจะพิจารณาจายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบและไดรับการลงนามจากผูมี

อํานาจอนุมัติแลวเทาน้ัน 

11.2. งวดท่ี 2 ผูวาจางกําหนดจายเงินอัตรารอยละ 40 ของเงินคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางสงมอบงาน คร้ังท่ี 2 

เสร็จส้ิน ท้ังน้ีกําหนดการจายคาจางจะพิจารณาจายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบและไดรับการลงนามจากผูมี

อํานาจอนุมัติแลวเทาน้ัน 
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11.3. งวดท่ี 3 ผูวาจางกําหนดจายเงินอัตรารอยละ 30 ของเงินคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางสงมอบงาน คร้ังท่ี 3 

เสร็จส้ิน ท้ังน้ีกําหนดการจายคาจางจะพิจารณาจายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบและไดรับการลงนามจากผูมี

อํานาจอนุมัติแลวเทาน้ัน 

12. หลักประกันสัญญา 

ผูรับจางตองวางเงินหลักประกันสัญญาไวกับทางผูวาจาง จํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของราคาจาง 

13. อากรแสตมป 

ผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายในการติดอากรแสตมปตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร สําหรับการจางทุก

จํานวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท ตอ คาอากรแสตมป 1 บาท 

14. อัตราคาปรับ 

สสปน. กําหนดเง่ือนไขในกรณีท่ีผูรับจางไมสามารถสงมอบงานตามเวลาท่ีกําหนดไวในขอบเขตงาน โดยจะคิด

คาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.1 ของมูลคาพัสดุท่ียังไมสงมอบ แตตองไมตํ่ากวาวันละ 100 บาท จนกวาผูรับจาง

จะสงมอบงานแกผูวาจางเสร็จส้ิน 

15. การยกเลิก 

ผูวาจางสงวนสิทธิยกเลิกการจัดซ้ือจัดหา การจาง หรือสัญญาไดในกรณีท่ีพิจารณาแลวเห็นวาผูรับจางทํางานตาม

ขอบเขตงานสวนใหญหรือเกือบท้ังหมดลาชา จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย หรือการรับงานดังกลาวไรประโยชน ไมมี

ความสามารถท่ีจะดําเนินการตามขอบเขตงานหรือสัญญาใหมีคุณภาพและแลวเสร็จตามกําหนด ผูวาจางจะไม

รับผิดชอบคาใชจายใดๆท่ีเกิดข้ึนกับผูรับจาง และหากกรณีดังกลาวทําให ผูวาจางเกิดความเสียหาย  ผูรับจางตอง

รับผิดชอบ และชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับ  ผูวาจางดวยโดยไมมีเง่ือนไขใดท้ังส้ิน 

16. กรรมสิทธ์ิของขอมูลและเอกสาร 

เอกสาร/ขอมูล/ชิ้นงาน/ฐานขอมูลและ/หรือซอฟแวรและส่ิงอ่ืนใด ท่ีเปนผลของการดําเนินงานจากโครงการน้ี งาน

ที่ดําเนินการแลวทุกช้ินงานรวมท้ังท่ีสงมอบและท่ียังไมสงมอบใหถือเปนกรรมสิทธ์ิของ สสปน. ท่ีถูกตองตามกฎหมาย 

ซ่ึงผูรับจางจะตองสงมอบให สสปน.และ สสปน. มีสิทธ์ิท่ีจะนําบางสวนหรือท้ังหมดของชิ้นงานไปเผยแพรหรือทําซํ้า

ใหมไดดวยตนเองหรือมอบใหผูอ่ืนไปเผยแพรหรือทําซํ้าใหมได 
 

17. ขอสงวนสิทธ์ิ 

สสปน. ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมจางผูรับจางคร้ังน้ี หากปรากฏวาการย่ืนขอเสนอไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือเง่ือนไข

ที่กําหนด หรือเม่ือ สสปน. พิจารณาแลวเห็นวา การจางผูท่ีไดรับคัดเลือกดังกลาวจะไมเปนประโยชนตอทางสํานักงาน

เทาท่ีควร ซ่ึงคาใชจายตางๆ ของผูเสนอเขารับการคัดเลือกสอบราคาท่ีเกิดข้ึนจากการน้ี เปนคาใชจายของผูเสนอเขา

รับการคัดเลือกโดยผูเสนอไมมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายใดๆ จาก สสปน. ท้ังส้ิน 
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18. การจางชวง 

ผูรับจางจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญาน้ีไปจางชวงอีกทอดหน่ึง เวนแตการจางชวงงานแต

บางสวนที่ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางแลว การท่ีผูวาจางไดอนุญาตใหจางชวงงานแตบางสวนดังกลาวน้ัน ไม

เปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาท่ีตามสัญญาน้ี และผูรับจางจะยังคงตองรับผิดในความผิด

และความประมาทเลินเลอของผูรับชวงงานหรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับชวงงานนั้นทุกประการ 

กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหน่ึง ผูรับจางตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปน

จํานวนเงินในอัตรารอยละ 10 ของวงเงินของงานท่ีจางชวงตามสัญญา ท้ังน้ีไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 

หมายเหตุ : 

1. ผลการตัดสินของ สสปน. ถือเปนอันส้ินสุด ผูท่ีไมไดรับคัดเลือกจะตองยอมรับและจะไมโตแยงคัดคานการตัดสิน

ของ สสปน. ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

2. สสปน. ขอสงวนสิทธ์ิท่ีอาจจะไมเลือกผูเสนอราคาท่ีต่ําสุด แตจะพิจารณาตามหลักเกณฑท่ีใชในการคัดเลือก

โดยรวมเปนสําคัญ  

3. หนวยงานท่ีไดรับการคัดเลือกจะตองทํางานรวมกับ สสปน. โดยกอนตัดสินใจดําเนินการใดๆ จะตองไดรับความ

ยินยอมจาก สสปน. กอน   

4. สสปน. ขอสงวนสิทธ์ิในการตอรองราคากับผูท่ีเสนอราคาท้ังกอนหนาและ/หรือภายหลังการตัดสินของ สสปน. 

5. สสปน. ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือเพ่ิมเติมเน้ือหาตามความเหมาะสม โดยไดรับความยินยอมจากผูเสนอ

ราคาทีไ่ดรับคัดเลือกใหดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ : 

ชื่อผูติดตอ : นางจุฑา ธาราไชย  

  ตําแหนง รักษาการ ผูอํานวยการ สํานักสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ 

  E-mail: chuta_t@tceb.or.th โทรศัพท: 02-694-6000 

นายดนตรทวี ไทรวิจิตร 

ตําแหนง ผูปฏิบัติการอาวุโส สํานักสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ  

  Email: dontawee_s@tceb.or.th โทรศัพท: 02-694-6000 



 
 

 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) 
อาคารสยามทาวเวอร์ชั้น 12บี และ 26 เลขที่ 989 พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทร. 02-694-6000 โทรสาร. 02-658-1411 

TCEB Call Center 1105 
www.tceb.or.th 

 
FORM ADM-PUR17-1 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
1. ชื่อโครงกำร การท าการตลาดและแคมเปญประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บ

ข้อมูล และกระตุ้นการเข้าร่วมโครงการ Thai MICE Connect 
ภาคเหนือ และภาคตะวันออก 

 หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร ส านักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ 
2. วงเงินงบประมำณที่ได้รับ

จัดสรร 
5,850,000 บาท (ห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) บำท 

3. วันที่ก ำหนดรำคำกลำง 4 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 6,146,479,46   บำท 
 

 รำคำต่อหน่วย (ถ้ำมี) ให้แสดงรำยละเอียดแต่ละรำยกำร  
 3.1 ค่าด าเนินการจัดท าแผนการตลาดการประชาสัมพันธ์  164,066.66            บำท 
 3.2 ค่าออกแบบแคมเปญ ประชาสัมพันธ์ และท าการตลาด  682,346.14 บำท 
 3.3 ค่าผลิตวีดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อตกแต่งทางการตลาด  1,890333.34 บำท 
 3.4 ค่าด าเนินการโรดโชว์และการแถลงข่าว  3,352,666.66            บำท 
 3.5 ค่าท าการส ารวจความพึงพอใจ  57,066.66              บำท 
4. แหล่งที่มีของรำคำกลำง 
 4.1 บริษัท เว็บไซต์บิ๊กแบง จ ากัด        
 4.2 บริษัท วิสต้า อินเตอร์ปริ้น จ ากัด   
 4.3 บริษัท ชิน เพาวเวอร์เทค จ ากัด     

 

5. รำยช่ือเจ้ำหน้ำที่ผู้ก ำหนดรำคำกลำง 
 นางจุฑา ธาราไชย รักษาการ ผู้อ านวยการ ส านักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ 

 

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)          


